
Limpeza Geral

FINALIDADE DE USO:

Air Clean  é  um produto líquido aromatizado , com diversas fragâncias que proporcionam ao ambiente uma agradável sensação de 

suavidade no ar. Air Clean apresenta uma boa fixação e considerável capacidade de duração de aplicações, proporcionando assim,

uma maior economia do produto.É ideal para aromatizar locais coletivos como salas comerciais, bares, hotéis, motéis, banheiros 

industriais, automóveis e transportes coletivos, onde há grande circulação de pessoas.

APRESENTAÇÃO: CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

Líquido nas versões: Campestre, Capim Limão Manter o produto em sua embalagem original em local

Citrus, Floral, Pacific, Splend, Herbal, Lavanda Musk, fresco e arejado afastando da luz solar e fonte de calor.

Lavanda Silvestre,  Marine, Palmoliver, Talco.

COMPOSIÇÃO: 

Fragância, Tensoativo Não Iônico, adjuvante, corante,  EMBALAGEM

conservante e veículo. Caixa de papelão contendo 4 bombonas com 5 litros. 

Bombonas de 20L, 25L e 50 L.

PRINCIPIO ATIVO: ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

Tensoativo Não Iônico

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS  

CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICA ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. CUIDADO: Perigosa a 

Estado físico:                     Líquido viscoso sua ingestão. Impeça contato com os olhos.

Densidade:                         0,95 – 1,06 g/cm³ Em caso de contato com os olhos , lave imediatamente

Odor:                                 Característico a cada fragrância com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque

pH:                                    6,5 à 7,5 vômito e consulte imediatamente  o Centro de Intoxicações Solubilidade em água:

Solúvel Solúvel (CEATOX 0800722.6001) ou Serviço de Saúde mais próximo 

Limites de explosividade  Produto não inflamável levando o rótulo do produto. Não dê nada por via oral a uma 

pessoa inconsciente.

MODO DE USAR Armazene o produto em sua embalagem original bem fechada,

Para melhor rendimento e aproveitamento do produto, indica-se mantenha a embalagem protegida do sol e calor.

o uso através pulverizador manual. Pode ser usado puro ou  , se

preferir, diluir conforme o gosto. PRAZO DE VALIDADE

24 meses apartir da data de fabricação
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